MINGGU, 06 MEI 2018

PK. 06.00, 08.00, 10.30 & 17.00 WIB

“Kamu Adalah Sahabatku”
GEREJA KRISTEN INDONESIA
Jl. Gunung Sahari IV/ 8 Jakarta Pusat

KEBAKTIAN UMUM
GKI GUNUNG SAHARI
“Kamu Adalah Sahabatku”
Minggu, 06 Mei 2018
Pk. 06.00, 08.00, 10.30 & 17.00 WIB

Pdt. Imanuel Kristo
(Keb.III Sakramen Baptis Anak)
I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Saudara-saudaraku, firman Tuhan menuliskan : “Tidak
ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabatsahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu
berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu.”
(Yohanes 15 : 13-14) Marilah kita masuki ibadah ini,
dengan berdiri kita nyanyikan pujian bagi Dia.
HAI KRISTEN, NYANYILAH
NKB.1 : 1, 2
1.

Hai Kristen, nyanyilah - Haleluya! Amin!
Rajamu pujilah - Haleluya! Amin!
Padukan suaramu di dapan Tuhanmu,
nyanyikanlah merdu - Haleluya! Amin!

2.

Hatimu angkatlah - Haleluya! Amin!
Mari bersoraklah - Haleluya! Amin!
Tuhan Sahabatmu tinggal bersamamu,
Kasih-Nya pun teguh - Haleluya! Amin!
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1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit
dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal untuk selama-lamanya
Jem. : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Salam Sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di
dalam nama Tuhan.
Jem. : Salam sejahtera bagi saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
PF : Firman Tuhan menuliskan : “Hendaklah kasih itu
jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah
yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai
saudara dan saling mendahului dalam memberi
hormat.” (Roma, 12 : 9-10) Marilah kita belajar untuk
dapat memenuhkan Firman Tuhan, dengan berteladan
dan pada kasih Tuhan yang melampaui segala kasih.
KASIH TUHANKU LEMBUT!
NKB.73 : 1, 3
1. Kasih Tuhanku lembut! Pada-Nya 'ku bertelut
dan 'ku dambakan penuh: Kasih besar!
Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia;
bagiku pun nyatalah: Kasih besar!
Refrein :
Kasih besar! Kasih besar!
Tidak terhingga dan ajaib benar: Kasih besar!
3. Wahai insan, datanglah! Mari sambut kasih-Nya
ingat akan janji-Nya: Kasih besar!
Yesus t'lah memanggilmu, simak suara-Nya merdu
dan serahkan hatimu, Kasih besar!
Refrein.
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1.4. Pengakuan Dosa
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
Ya Allahku, Di Cah’ya-Mu
KJ. 25:1, 2, 3
1. Ya Allahku, di cah’ya-Mu tersingkap tiap noda.
Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa.
2. Di cah’ya-Mu mesti redup semarak bintang-bintang;
Ke manakah manusia? Dosanya tak terbilang.
3. Kepada-Mu tujuanku! Kau tak membuang aku.
Put’ra-Mulah selamanya Jalanku ke takhta-Mu.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Bagi Kita yang mengakui dosanya dengan sungguh,
firman-Nya menuliskan : “Sebagai teman-teman
sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan
membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, yang
telah kamu terima. Sebab Allah berfirman: "Pada waktu
Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, dan
pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong
engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu
perkenanan itu; sesungguhnya, hari ini adalah hari
penyelamatan itu.” (2 Korintus 6 : 1-2)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jem. : Syukur kepada Allah !
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WALAU DOSAMU MERAH
NKB. 22 : 1, 2
1. Walau dosamu merah, akan putih dan bersih;
Walau dosamu merah akan putih dan bersih.
Walaupun merah bak kirmizi, ‘kan putih bersih.
Walau dosamu merah, walau dosamu merah;
akan putih dan bersih, akan putih dan bersih.
----------------------BERSALAM-SALAMAN-------------------------2.

Dengar suara menghimbau: "Hai, kembali pada-Ku";
Dengar suara menghimbau: "Hai, kembali pada-Ku";
Sangat besar kasih-sayang-Nya, agung dan ajaib
Dengar suara menghimbau, dengar suara
menghimbau:
"Hai, kembali pada-Ku; Hai, kembali pada-Ku".

II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 10 : 44-48
Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah
Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan
pemberitaan itu. 45 Dan semua orang percaya dari
golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengangcengang, karena melihat, bahwa karunia Roh Kudus
dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, 46 sebab
mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata
44
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dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata
Petrus: 47 "Bolehkah orang mencegah untuk
membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan
mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?"
48 Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama
Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus,
supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama
dengan mereka.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 98
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru,
Sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib!
Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru,
kes’lamatan dikerjakan oleh tangan-Nya.
1. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita.
Kes’lamatan yang dari pada-Nya.
Tuhan sudah menyatakan keadilan-Nya,
didepan mata bangsa-bangsa!
Refrein.
2. Ia mengingat kasih setia-Nya pada kita.
Kesetiaan-Nya pada Israel
dan segala ujung bumi telah melihat
kes’lamatan yang dari Allah!
Refrein.
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2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 5 : 1-6.
Setiap orang yang percaya, bahwa Yesus adalah
Kristus, lahir dari Allah; dan setiap orang yang
mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia
yang lahir dari pada-Nya. 2 Inilah tandanya, bahwa kita
mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita
mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahNya. 3 Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa
kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintahperintah-Nya itu tidak berat, 4 sebab semua yang lahir
dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah
kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita.
5 Siapakah yang mengalahkan dunia, selain dari pada
dia yang percaya, bahwa Yesus adalah Anak Allah?
6 Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah,
yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi
dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang
memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran.
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Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Yohanes 15 : 9-17.
"Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga
Aku telah mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku
itu. 10 Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan
9
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tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah
Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. 11 Semuanya itu
Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam
kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 12 Inilah perintahKu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah
mengasihi kamu. 13 Tidak ada kasih yang lebih besar dari
pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk
sahabat-sahabatnya. 14 Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau
kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. 15 Aku
tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak
tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku
menyebut kamu sahabat, karena Aku telah
memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah
Kudengar dari Bapa-Ku. 16 Bukan kamu yang memilih
Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah
menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan
buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta
kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.
17 Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang akan
yang lain."
Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku
firman dalam hidup keseharian.
Jem. : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :
“Kamu adalah Sahabatku”
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2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: Kolintang 2
: Angie / Bella /Sharon
: PSA Tunas Zaitun 1
: PSA Tunas Zaitun 2

PELAYANAN SAKRAMEN BAPTIS ANAK
KEBAKTIAN III Pk. 10.30 WIB
PELAYANAN SAKRAMEN BAPTIS KUDUS ANAK
• PENGANTAR
PF : Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak,
yang orangtua/walinya telah menyatakan iman
mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka,
sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang
Ia katakan kepada murid-murid-Nya dalam Injil Matius
28:19-20a, “… pergilah, jadikanlah semua bangsa
murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan
segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu”.
Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang
kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah
dengan kita sebagai umat-Nya dan yang menjadikan
kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu
kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan
mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan
Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan
iman orangtua/walinya, bahwa perjanjian Tuhan juga
9

berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan
kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan
tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh
Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong
kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam
melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah
akan terus-menerus membarui kita hingga kelak
dengan tidak bercacat cela kita menghadap Tuhan dan
dipersatukan dengan Jemaat Yesus Kristus dalam
hidup kekal. Dan, Roh Kudus akan terus-menerus
menolong orangtua/wali dan anak-anaknya, sehingga
kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya
sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus.
• DOA SYUKUR
• PERNYATAAN IMAN
PF
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: Bagi orang tua yang hendak membaptiskan anaknya,
saya undang untuk berdiri dan menjawab
pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan
dan Jemaat-Nya.
- Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta
dan Pemelihara kita; kepada Tuhan Yesus Kristus,
-Anak-Nya, Tuhan dan Juru selamat kita; dan
kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita?
- Percayakah Saudara bahwa perjanjian antara
Allah dan saudara berlaku juga untuk Anak
Saudara?

- Apakah Saudara berjanji untuk menjadi teladan
bagi anak saudara dan mengajarkan Firman Allah
dengan penuh kesungguhan kepada anak
Saudara?
………… Apakah jawab Saudara ?
Orang Tua/Wali : Ya, Kami percaya dan berjanji
PENGAKUAN IMAN RASULI
(Jemaat berdiri)
Pnt : Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di
masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang
serta bersama dengan Saudara-saudara yang hendak
membaptiskan anaknya, marilah kita mengikrarkan
pengakuan iman percaya kita seturut dengan
Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya ……
(Jemaat duduk)
PELAYANAN BAPTISAN
(Pnt. menyebutkan nama anak yang akan di baptiskan dan
orangtua membawa anak yang akan di baptiskan ke depan)
PF

: ………… (nama anak), Aku membaptiskan engkau di
dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Amin!
(Percikan dilakukan sekali).

(Orangtua/Wali dan anak/anak-anak mereka kembali ke
tempat duduk. Setelah semua selesai, para orangtua bersama
anak yang baru dibaptis maju menghadap Pelayan Firman,
berdiri untuk menerima berkat Tuhan).
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BERKAT
PF : Allah, sumber segala kasih Karunia, yang telah
memanggil
saudara dalam Kristus kepada
Kemuliaan-Nya
yang
kekal,
melengkapi,
meneguhkan, serta menguatkan Saudara senantiasa.
Dialah yang Empunya Kuasa dan kemuliaan sampai
selama-lamanya, Amin.
(Jemaat berdiri, sementara itu penumpangan tangan
berlanjut)
Jem. : (menyanyikan doksologi menurut KJ. 303)
Pujilah khalik semesta, sumber segala kurnia
Sorga dan bumi puji Trus,
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin.
(Jemaat duduk, para orangtua/wali bersama dengan anakanak mereka tetap berdiri)
PESAN BAGI ORANG TUA/WALI
PF : Saudara-saudara,
dengan
baptisan,
Tuhan
menganugerahkan anak-anak Saudara kehidupan
yang baru. Hendaklah Saudara-saudara bersungguhsungguh untuk menolong mereka agar anak-anak
Saudara bertumbuh dalam iman sehingga kehidupan
baru mereka semakin kokoh sampai pada saatnya
mereka mengerti makna perjanjian Allah serta
Firman-Nya. Yang memampukan mereka untuk
mengikrarkan iman percayanya di hadapan Allah dan
jemaat-Nya.
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PESAN BAGI JEMAAT
(Para Orangtua/Wali bersama dengan anak/anak-anak
mereka menghadap jemaat Tuhan, dan jemaat diundang untuk
berdiri)
PF

: Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak
yang baru dibaptiskan ini sebagai sesama anggota
Tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan
penuh kasih. Kiranya saudara saling mengasihi,
menghibur dan memberi nasihat, supaya dalam
kesatuan jemaat karya Kristus menjadi nyata.
Jem. : Dengan rasa syukur dan penuh sukacita, kami
menyambut
mereka, untuk bersama-sama
dengan kami bersekutu, bersaksi dan melayani
bagi Kristus, karena kami adalah Satu Tubuh di
dalam Dia.
(Para orangtua/wali duduk)
Kebaktian dilanjutkan secara berurutan :
Doa Syafaat, Liturgi Syukur, dst
KHUSUS KEBAKTIAN I, II & IV - Pk. 06.00, 08.00 & 17.00 WIB
2.8. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat,
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya
kita, seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku
percaya…
2.9. Doa Syafaat

(duduk)
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III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada
Tuhan, dengan menyerahkan persembahan kita bagi
Tuhan. firman Tuhan menuliskan : “Berilah kepada
TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan
dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah
kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan.”
(1 Tawarikh 16 : 29)
HIDUP DALAM SUKACITA
NKB. 106:1, 2, 3, 4
1. Hidup dalam sukacita limpah ruah dan penuh;
Roh Penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku.
Refrein:
Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega.
Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak ‘kan reda.
2. Hidup baru, kesenangan, sudah diberikan-Nya;
Keraguan, kesedihan, pun dihapus oleh-Nya.
Refrein.
3. Bagai sinar sang mentari, bagai angin yang kencang;
t'lah tercurah Roh Ilahi dari sorga yang cerlang.
Refrein.
4. Lihat, buah kebenaran tampak indah berseri;
sudah hadir kehidupan dalam gurun yang sepi.
Refrein.
14

3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
'KU BERBAHAGIA
KJ. 392 : 1, 2, 3
1. "Ku berbahagia, yakin teguh:
Yesus abadi kepunyaanku!
Aku waris-Nya, 'ku ditebus,
ciptaan baru Rohulkudus.
Refrein :
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.
2. Pasrah sempurna, nikmat penuh,
suka sorgawi melimpahiku.
Lagu malaikat amat merdu;
kasih dan rahmat besertaku.
Refrein.
3. Aku serahkan diri penuh,
dalam Tuhanku hatiku teduh.
Sambil menyongsaong kembali-Nya,
'ku diliputi anugerah.
Refrein.
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4.2.
PF
Jem.
PF
Jem.
PF
Jem.

Pengutusan
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.

4.3. Berkat
PF : Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat
Tuhan : Tuhan memberkati engkau dan melindungi
engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan
menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi
engkau damai sejahtera. Amin.
Jem. : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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